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21.04.20г. 

Обстоятелствено пояснение 

1. Обстоятелственото пояснение – второстепенна част на изречението. 

      а/ пояснява  сказуемото; 

      б/ отговаря на въпроси КЪДЕ? КОГА? КАК? ЗАЩО? КОЛКО? 

      г/ подчертава се с 2 прави и 2 пресечени 

Задача  Открийте сказуемите в изреченията, намерете думите, които ги поясняват 

и запишете въпросите, с които ги откривате 

                             

                        Кога? 

През деня вятърът ще отслабне.           

                      

                    Как? 

Мария  говори   тихо. 

              Колко? 

Аз чаках дълго. 

                            Къде? 

Децата седнаха на земята. 

 

2.Изразяване на обстоятелственото пояснение. 

   а/ изразява се с наречие –рано, сутрин, горе, красиво 

   б/ изразява се с предлог + съществително име – на земята, преди изпита, с 

увереност 

3. Видове обстоятелствени пояснения: 

    а/ за време – отговаря на въпрос КОГА? 

   Написах домашната късно / след вечеря. 



б/ за място – отговаря на въпрос КЪДЕ? 

Учениците седяха на чиновете / отпред. 

в/ за начин – отговаря на въпрос КАК? 

  Бебето плаче силно / със сълзи 

г/ за количество – отговаря на въпрос КОЛКО? 

Тичах дълго/ три часа. 

Дом .работа: учебник стр. 104 / 1зад., стр.105/ 4 и 5 зад. 

 

22.04.20г.                                                   

Обстоятелствено пояснение  

                                                            Упражнение 

1. Проверка и поправка на домашната работа. 

2.Изясняване на  неразбраното за обстоятелствено пояснение. 

3.Работа върху задачи в помагалото на Д.Кънева – стр.158 -2 и 3 зад., стр.стр.161 -9 

и12зад 

Дом. работа –стр.160 -5 и 6 задача 

 

23.04.20г.                 

                                                      „ Грозното патенце” 

                                                    Ханс Кристиян Андерсен     

 

1. Ханс Кристиян Андерсен – датски автор на приказки 

    а/ роден в Дания 1805 г. 

   б/ баща му е обущар, а майка му – перачка 

  в/ професия- писател, поет 

  г/ умира в 1875г      

д/ по-известни творби – „Малката русалка”, „Снежната кралица”, „Храбрият 

оловен войник” 



2. „Грозното патенце” – авторска / литературна/ приказка   

    а/ тема – патилата на грозното патенце 

    б/ време на действието – от лятото до пролетта 

    в/ място на действие – птичия двор, блатото с дивите патици, колибата на 

стопанката, кокошката и котарака, домът на селянина, градината с белите лебеди    

    г/  герои – грозното патенце, майка му, обитателите на птичия двор, дивите 

патици и гъсоците, котаракът и кокошката, лебедите 

3.Идеи в приказката: 

   а/ за самотата на различния човек; 

  б/ за волята да продължиш напред 

 

24.04.20г.      

                                            „Грозното патенце”     

 

1. Грозното патенце – „различният” човек в живота. 

     - родено от лебедово яйце 

     - превръща се в красив лебед 

2. Основни моменти: 

    а/ раждането на патенцето   

     б/ запознаването на патето с обитателите в птичия двор; 

     в/ в блатото при гъсоците и дивите патици; 

     г/ в колибата при кокошката и котарака; 

     д/ първа среща с лебедите 

     е/ в колибата на селянина; 

     ж/ в ябълковата градина 

3.Героите в приказката  - представители на различните  хора в живота 

                          


